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UJITOKSISITAS AKUT EKSTRAK METANOL DAUN KARAMUNTING
(R/iodomyrtiiS iomentosa) DAN PENGARUHNYA PADA STRUKTUR HATI DAN

GINJAL MENCIT GALUR BALB/C

Sutomo", Mudakir'\ Arnitia'', dan Yuwono^'
'^Program Studi Famwsi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Mam, Universitas Lambung

Mangkurat, Banjar
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ABSTRAK

Saat ini Indonesia merupakan salah satu negara penghasil tanaman chat yang potensial. Salah
^  satu tanaman obat yang digunakan di Indonesia iaiah karamunting {Rhodontyrtus tomentosd).

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui potensi ketoksikan akut, menilai berbagai gejala
klinis, akibat pemberian oral sediaap uji ekstrak metanol daun karamunting {Rhodomyrtiis
tomentosd) pada mencit jantan dan betina galur Balb/C, sehat, umur 2-3 bulan, dan
mempunyai bobot badan yang seragam. Subyek uji sebanyak 50 ekor dikelompokkan
menjadi 5 kelompok yaitu I kelompok kontrol pelarut CMC Na 0,5 % dan 4 kelompok
perlakuan (4 peringkat dosis 5.000; 7.500; 10.000 dan 15.000 mg/KgBB). Pengamatan gejala
toksik dan jumlah hewan uji yang mati dilakukan selama 14 hari. Apabila ada hewM uji yang
mati sebelum 14 hari setelah pemberian sediaan uji, mencit dibedah untuk diambil hati, dan
ginjal. Tiap kelompok diambil 2 ekor mencit betina yang mewakili, ditimbang dan
dikorbankan untuk selanjutnya diambil organ-organ vitalnya untuk pengamatan histopatologi,
dengan pewamaan Hematoksilin-Eosin yang bertujuan untuk mengevaluasi mekanisme
teijadinya efek toksik atau kematian. Hasil penelitian menunjukkan potensi ketoksikan akut
(LDso) ekstrak metanol daun karamunting menggunakan mencit jantan dan betina galur
Balb/C yaitu sebesar 12.450 mg/KgBB, dengan kategori sedikit toksik. Hasil pemeriksaan
histopatologi menunjukkan adanya perubahan pada organ hati dan ginjal benipa nekixisis
sentrolobuler, degenerasl tubuler, keradangan pembuluh darah, kongesti, dan swollen setelah
pemberian sediaan uji pada semua peringkat dosis.

Kata Kunci: ekstrak metanol, histopatologi, LDso, Rhodomyrtus tomentosa

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil teaman obat yang potensial dengan
menempati urutan ketiga terbesar didunia setelah Brazil dan Zaire. Data jenis tumbuhan
mencapai 30.000 spesies tumbuhan berbunga dan diperkirakan sekitar 3.689 spesies
diantaranya merupakan tumbuhan obat. Menurut Ditjen POM baru 283 spesies tumbuhan
obat yang sudah digunakan dalam industri obat tradisional (Djauhariya et ai, 2004).

Salah satu tanaman obat yang digunakan di Indonesia ialah karamunting (Rhodomyrtus
tomentosd). Karamunting oleh masyarakat telah banyak digunakan scbagai obat baik secara
tnnggfll ataupun dikombinasikan dengan bahan obat yang Iain. Karamunting sering
digunakan untuk mengobati penyakit diabetes, mencret, diare, luka bakar, dan luka berdarah.
Bagian tumbuhan yang umum digunakan untuk pengobatan penyakit tersebut ialah daun, dan
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akar. Sanipai saat ini tidak ditemukaii laporan mengenai efek sampiiig yang merugikan dalam
hal penggunaan karamunting sebagai tanaman obat (Djauhariya et ai, 2004).

Pemeriksaan kandungan kimia daiui karamunting meiumjukkan adanya senyawa
golongan flavonoid, steroid, triterpenoid, tanin galat, katekat, kulnon dan unsiir natrium,
kalslum, kaliiim scrta magnesium (sutomo, ei ai, 2009). Darl ekstrak etanol 95% dlisolasi
golongan flavonoid yang didiiga mirlsetin serta golongan asam fenolat yang diduga asam p-
hldroksibenzoat dan asam p-kumarat dalam bentuk ester (Anwar et ai, 1986).

Kajian ilmlah mengenai ketoksikan akut daun karamunting dan pengaruli histopatologi
pada organ ginjal, dan hati ekstrak metanol daun karamunting belum dilaporkan. Ujl
ketoksikan akut perlu dilakukan karena pada umumnya penggunaan obat tradisiona! untuk
pengobatan, dosis atau takaran yang digunakan tidak sesuai standar resmi yang menyatakan
adanya dosIs lazim dan dosis maksimum. Hal Inl memungklnkan terjadlnya efek samping
akibat penggunaan obat tradisional yang meleblhi dosIs standar atau dosis lazim.

Tujuan penelitian Ini adalah melakukan ujl ketoksikan akut daun karamunting sebagai
batasan aman dalam penggunaannya sebagai obat. Rentang dosis yang digunakan dalam uji
ketoksikan akut berkisar dari dosis tertinggi yang tidak menyebabkan kematian sampai
dengan dosis terendah yang menyebabkan kematian hewan uji. Kisaran dosis yang biasa
diberikan dibagi menjadi empat atau lima kelompok yang diperkirakan dapat menyebabkan
10% sampai 90% kematian pada akhir masa uji (Balazs, 1970).

2. METODE DAN BAHAN

Alat: seperangkat alat Soxhlet, waterbath, rotary evaporator, spuit injeksi dan jarum
oral No. 14, neraca analltis, timbangan, mortir dan stamper, cawan petri, seperangkat alat
gelas seperti gelas beker, gelas ukur, pipet, labu takar, gelas objek, vial, dan seperangkat alat
bedah seperti papan bedah, gunting, sllet dan pinset. Bahan: ekstrak metanol daun
karamunting, CMC-Na, formalin teknis, alkoliol absolut, hematoksilin, eosin, paraffin,
metanol 96%, eter dan balsam Kanada.

Subjek Uji. Penelitian ini menggunakan hewan uji berupa mencit jantan dan betina
sebanyak 50 ekor, galur Balb/C, normal dan sehat, usia dewasa (± 2-3 bulan), dengan bobot
badan 25-35 g yang diperoleh dari LPPT UGM Yogyakarta.

Pengolahan simpllsia daun karamunting. Karamunting diperoleh di Kecamatan
Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Daun karamunting disortasi
basah, dicuci dan dikeringkan dengan cara diangin-anginkan. Dilakukan sortasi kering
selanjutnya dihaluskan sesuai dengan derajad halus yang dikehendaki.

Fembuatan ekstrak. Pembuatan ekstrak daun karamunting dilakukan dengan
menimbang 400 g dan diekstraksi dengan metode Soxhletasi. Pelarut yang digunakan adalah
metanol 96%. Penguapan dilakukan dengan alat rotari evaporator suhu 50°C hingga
didapatkan ekstrak kental untuk diolah dan digunakan pada uji selanjutnya.

Uji toksisitas akut. Uji toksisitas akut dilakukan dengan pemberian dosis ekstrak
metanol daun karamunting. Kelompok 1 diberl suspensi CMC Na 0,5% secara oral dosis
tunggal, kelompok 11 diberl sediaan uji dosis 5.000 mg/KgBB secara oral dosis tunggal,
kelompok 111 diberi sediaan uji dosis 7.500 mg/KgBB secara oral dosis tunggal, kelompok IV
diberi sediaan ujl 10.000 mg/KgBB secara oral dosis tunggal, dan kelompok V (dosis
tertinggi) diberi sediaan uji dengan dosis 15.000 mg/KgBB secara oral dosis tunggal.
Pengamatan dilakukan pada 3 jam pertama setelah pemberian sediaan uji, secara intensif dan
dilanjutkan selama 24 jam pada hari pertama. Pengamatan ini dilakukan selama 14 hari pada
malam hari. Setiap hari berat badan hewan uji ditimbang, diamati gejala klinik (motorik.
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peregaiigan, keceiideriingan iintuk berdiam di pinggir kandang, tremor, kereaktifan terhadap
rangsang), keniatian, dan histopatologi.

Pembuatan preparat histopatologi organ hati dan ginjal hewati uji (Mits
mttscttlus). Preparat dibiiat menggunakan metode paraffin dengan ketebalan 0,4 pm.
Langkah pengerjaan dimulai dengan pembedalian. Hewaii uji yang mengalami kematian
sebeium 14 harl langsung dilakukan pembedalian untuk diambil organ hati dan ginjal.
Pembedalian juga dilakukan pada hewan uji yang masih hidup bila selama 14 hari^masa
pengujian berakhir yaitu dengan cara dislokasi leher. Organ hati dan ginjal hewan uji yang
diambil kemudian dilakukan pemeriksaan histopatologi. Cara pembuatan preparat
histopatologi dilakukan dengan mengambil organ hati dan ginjal, selanjutnya difiksasi
dengan formalin 4% selama 24 jam. Organ didehidrasi dengan direndam dalam alkohoi 30%,
40%, 50%, 70%, 80%, 90%, alkohoi absolut, masing-masing selama 60 menit. Alkohoi
dijernihkan dengan proses clearing, dengan tahap sebagai berikut; organ dicelupkan dalam
larutan alkohoi ; xilol (1:1) selama 40 menit, lalu dimasukkan kedalam xilol I, II dan III
iTiasing-masing selama 20 menit (Suntoro, 1983). Tahap selanjutnya adalah penanaman,
dilakukan dengan cara organ hati dan ginjal dimasukkan kedalam larutan xilol paraffin (1:1)

^  selama 20 menit. Proses pengirisan dilakukan setelah melalui pendiaman dalam blok paraffin
selama beberapa saat. Preparat dipotong dengan mikrotom secara melintang dengan
ketebalan 4 pm, dan hasil pengirisan diletakkan pada air suhu 40°C dengan tujuan untuk
perentangan. Selanjutnya, dengan gelas objek, rentangan preparat diambil lalu diletakkan
diatas hotplate untuk melelehkan paraffin, namun sebeium pengambilan preparat potongan
sebelumnya, gelas objek diolesi dengan albumin ; gliserin agar preparat pengirisan dapat
menempel pada gelas objek (Suntoro, 1983). Proses pewamaan, dilakukan dengan merendam
preparat ke dalam xilol 1, II, xilol ; alkohoi dengan perbandingan 1:1, alkohoi 96%, 90%,
80%, 70%, 50%, masing-masing selama 5 menit, lalu dimasukkan dalam air. Pewamaan
dengM hematoksilin dilakukan selama 7 detik, kemudian dibeisihkan dengan air.
Selanjutnya, preparat dimasukkan ke dalam alkohoi 50%, 60%, 70%, 80%, 90% dan alkohoi
absolut, lalu dimasukkan ke dalam eosin, dan alkohoi absolut lagi selama 2 kali, kemudian ke
dalam xilol . alkohoi dengan perbandingan 1:1, xilol I, II, dan HI, masing-masing hanya
beberapa celupan saja. Preparat yang telah diproses diberi balsam Kanada, lalu tutup dengan
kaca penutup. Preparat diberi label dan keterangan lainnya. Skema data dilihat pada
Lampiran 2.5 (Suntoro, 1983).

Pengamatan preparat histopatologi hati dan ginjal hewan uji (jMlus musculus).
Preparat yang telah dibuat, kemudian diamati dengan menggunakan mikroskop stereo

^  perbesaran 100^00 kali, dengan berpanduan pada buku Gambaran Histologi Hammersen
(1993) dan Craigmyle (1990) untuk mengetahui pengaruh pemberian ekstrak metanol daun
karamunting (R. tomentosa) terhadap struktur histopatologis hati dan ginjal hewan uji galur
Balb/C. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:
(1) Pengamatan histopatologi organ hati dan ginjal hewan uji untuk membandingkan antara

sel kontrol negatif dengan sel dari hewan yang diberi sediaan uji. Parameter yang diamati
pada kerusakan sel hati ialah degenerasi vakuola (DV), nekrosis (N), kongesti pada
pembuluh darah (K), dan terjadinya keradangan di sekitar pembuluh darah (R).
Parameter yang diamati pada sel ginjal ialah, degenerasi tubulus (DT), swollen (S),
kongesti pada pembuluh darah (K), dan keradangan sekitar pembuluh darah.

(2) Hasil pengamatan merupakan rata-rata derajat kerusakan dari 2 hewan uji yang dilakukan
pengamatan histopatologi organ.
Rancangan percobaan. Penelitian ini menipakan penelitian eksperimental laboratoris

yang menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan:
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(1) Kelompok I diberi perlakuan CMC-Na 0,5% (kontrol negatiO-
(2) Kelompok II, diberi perlakuan ckstrak mctanol daun karamunting dosis 5.000 mg/KgBB

secara oral dosis tunggal.
(3) Kelompok III diberi perlakuan ekstrak metanol daun karamunting dosis 7.500 mg/KgBB

secara oral dosis tunggal.
(4) Kelompok IV diberi perlakiikan ekstrak metanol daun karamunting dosis 10.000

mg/KgBB secara oral dosis tunggal.
(5) Kelompok Vdiberi perlakuan ekstrak metanol daun karamunting dosis 15.000 mg/KgBB

secara oral dosis tunggal.
Pengumpiilan dan analisis data. Data yang dikumpulkan yaitu gambaran

histopatologis hati berupa degenerasi vakuola, nekrosis, kongesti peinbuluh darah, dan
peradangan-di sekitar pembuluh darah. Terjadi beberapa kerusakan pada organ ginjal seperti
degenerasi tubulus, swollen (degenerasi pada glomerolus), kongesti pembuluh darah, dan
peradangan sekitar pembuluh darah. Data yang bersifat kuantitatif, yaitu dengan pemberian
prosentase terhadap kerusakan struktur jaringan hati dan ginjal (Oktavianti et ai, 2005).
Penilaian kerusakan Jaringan hati dan ginjal ini berdasarkan atas kriteria tingkat kerusakan

^ yang terjadi setelah dilakukan pengamatan pada jaringan hati dan ginjal tersebut. Penentuan
kerusakan didasarkan atas perbandingan pengamatan antara kelompok J kontrol negatif (sel
normal) dengan perlakuan kelompok II-V. Pengamatan dilakukan pada delapan bidang
pandang pada masing-masing sel hati dan ginjal dibawah mikroskop stereo dengan
perbesaran 100- 400 kali. Pengujian mengenai LDjo dengan menggunakan metode Kertas
Grafik Probit Miller-Tainter.

3. HASILDANDISKUSI

Pada pengamatan gejala klinik yang diamati seperti motorik, peregangan,
kecendenmgan berdiam dipinggir kandang, tremor dan keaktifan terhadap rangsang selama
14 hari, kelompok perlakuan yang memperoleh skor prosentase tertinggi iaiah kelompok
perlakuan dosis 15.000 mg/KgBB. Hasil uji toksisitas akut dapat dilihat pada Gambar I dan
2.

tern bMUn ocfl^Ui

konlrol

■Dcftt badin pctldku^n
do»i«S000mg/Xt86

tern exIdA ptfrljktoo
dCM ;.SOOing/KgiiS

BidAnpefUVaM
desf» 10.000mt/Rg08

6crJt BAtbn pCfUluan
dotit IS OOOrnjt/KgBS

32

315

31

30.S

30 4—

0

''V
•J.:,':]

1

-BeraB»bn

-U-mrfSmt Oxbn)

S  10

H«l

15

Gambar I. Grafik hubungan antara berat Gambar 2. Grafik hubungan antara berat
badan rata-rata hewan uji badan rata-rata vs hari hewan
semuajenis perlakuan uji kontrol negatif vs hari

Hewan uji kelompok I (kontrol negatif) perubahan berat badan yang cenderung kurang
stabil, hal ini ditunjukkan dengan berat badan menurun dari hari ke-I hingga hari ke-6
dengan kisaran antara 32,05 g hingga 31,15 g, dan menaik pada hari ke-7 dan ke-8.
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Penurunan berat badan kembali terjadi pada hari ke-12 dan hari ke-13, tapi dan uiituk iiart ke-
14 kembali menaik dengan kenaikan yang sedikit. Kisaran penurunan berat badan paling
besar terjadi dari hari ke-8 hingga hari ke-9 mencapai 1,31 g, bila dirata-ratakan setiap hewan
uji mengalami penurunan berat badan mencapai 0,13 g. Kisaran peningkatan berat badan
paling besar terjadi pada hari ke-10 hingga hari ke-11 yang mencapai 0,84 g, bila dirata-
ratakan setiap hewan uji mengalami penurunan berat badan hingga 0,084 g.

-^BwolMan

Unwr IBcrat BadJiil

Gambar 3. Graflk hubungan antara berat badan rata-rata hewan uji perlakuan dosis 5000
mg/KgBB vs hari

Kelompok II (hewan uji perlakuan dosis 5.000 mg/KgBB) menunjukkan berat badan
yang cenderung kurang stabil, hal ini ditunjukkan dengan berat badan menurun dari hari ke-1
hingga hari ke-7 yang berkisar antara 31,57 g hingga 28,05 g dan menaik pada hari ke-8
hingga hari ke-10. Berat badan kembali menurun pada hari ke-11 dan menaik kembali pada
hari ke-12 dan hari ke-13. Berat badan untuk hari ke-14 kembali menurun dengan penurunan
yang sedikit. Kisaran penurunan berat badan paling besar terjadi dari hari ke-^ hingga hari
ke-7 mencapai 1,12 g, bila dirata-ratakan setiap hewan uji mengalami penurunan berat badan
mencapai 0,12 g. Kisaran peningkatan berat badan paling besar teijadi pada hari ke-9 hingga
hari ke-10 yang mencapai 1,34 g, bila dirata-ratakan setiap hewan uji mengalami penurunan
berat badan hingga 0,15 g.

40-rr

Badan

—UnearlBent Badan)

Hui

Gambar 4. Grafik hubungan antara berat badan rata-rata hewan uji perlakuan dosis 7500
mg/KgBB vs hari

Kelompok perlakuan dosis 7.500 mg/KgBB menunjukkan berat badan yang cenderung
kurang stabil, hal ini ditunjukkan dengan berat badan menurun dari 31,01 g pada hari ke-1
menjadi 23,45 g pada hari ke-6, namun terjadi penaikan berat badan pada hari ke-7 dan hari
ke-8. Penurunan berat badan kembali terjadi pada hari ke-9 hingga hari ke-10, kemudian
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nienatk pada hari ke-11. Pemirunan berat badan kembali terjadi pada liari ke-12 hingga hari
ke-14. Kisaran penurunan berat badan paling besar terjadi dari hari ke-5 hingga hari ke-6
mencapai 1,62 g, bila dirata-ratakan setiap hewan uji mengalami penurunan berat badan
niencapai 0,2 g. Kisaran peningkatan berat badan paling besar terjadi pada hari ke-7 hingga
hari ke-8 yang mencapai 4,13 g, bila dirata-ratakan setiap hewan uji mengalami penurunan
berat badan hingga 0,59 g.

—Bcwt 3.i!ijn

i  lltltMr (BCMI Boiion)

IS

Gambar 5. Grafik hubungan antara berat badan rata-rata hewan uji perlakuan dosis 10.000
mg/KgBB vs hari

Kelompok perlakuan dosis 10.000 mg/KgBB menunjukkan berat badan yang
cenderung kurang stabil, hal ini ditunjukkan dengan berat badan menurun dari hari ke-1
hingga hari ke-8 dengan kisaran antara 31,09 g hingga 29,81 g dan menaik pada hari ke-8 dan
hari ke-9. Penurunan berat badan kembali terjadi pada hari ke-9 hingga hari ke-11, kemudian
menaik pada hari, ke-11 hingga hari ke-14. Kisaran penurunan berat badan paling besar
terjadi dari hari ke-6 hingga hari ke-7 mencapai 1,01 g, bila dirata-ratakan setiap hewan uji
mengalami penurunan berat badan mencapai 0,13 g. Peningkatan berat badan paling besar
teijadi pada hari ke-7 hingga hari ke-8 yang mencapai 0,66 g, bila dirata-ratakan setiap
hewan uji mengalami penurunan berat badan hingga 0,08 g.
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Gambar 6. Grafik hubungan antara berat badan rata-rata hewan uji perlakuan dosis 15.000
mg/KgBB vs hari

Kelompok perlakuan dosis 15.000 mg/KgBB menunjukkan berat badan yang
cenderung kurang stabil, hal ini ditunjukkan dengan berat badan menurun dari hari ke-1
hingga hari ke-6, dengan kisaran antara 31,20 g hin^a 28,61 g dan menaik pada hari ke-7
dan hari ke-9. Namun, penurunan berat badan kembali terjadi pada hari ke-10 dan hari ke-11,
kemudian menaik pada hari ke-11 dan hari ke-12. Berat badan kembali menaik pada hari ke-
13 dan hari ke-14. Kisaran penurunan berat badan paling besar terjadi dari hari ke-12 hingga
hari ke-13 mencapai 2,46 g, bila dirata-ratakan setiap hewan uji mengalami penurunan berat
badan mencapai 0,82 g. Kisaran peningkatan berat badan paling besar teijadi pada hari ke-13
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hingga hari ke-14 yang mencapai 4,17 g, bila dirata-ratakan setiap hewan uji mengalami
penurunan berat badan hingga 1,39 g.

Tabel 1. Jumlah hewan uji yang mati pada pengamatan selama 14 hari setelah pemberian oral

Kelompok Perlakuan N Hewan Mati Respon (%)

Kel. I CMC-Na 0,5% 10 - -

Kel. II Sampel 5 mg/kg BB 10 1 10

Kel. Ill Sampel 7,5 mg/kg BB 10 3 30

Kel. IV Sampel 10 mg/kg BB 10 2 20

Kel.V Sampel 15 mg/kg BB 10 7 70

T-; T' r-rrT-T"-" -r: ■.•j::-: •;
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Gambar 7. Grafik hubungan antara perlakuan Gambar 8. Grafik hubungan antara perlakuan
j  dosis vs juni;ah kematian hewan dosis vs % respon kematian

uji selama 14 hari hewan uji selama 14 hari

Kematian hewan terjadi sejak hari ke-3 hingga hari ke-7. Total hewan uji yang
mengalami kematian ialah sebanyak 13 ekor, dengan rincian 1 ekor mati pada dosis 5.000
mg/KgBB pada hari ke-6 dengan diikuti penurunan berat badan dari hari ke-1 hingga hari ke-
7 yang berkisar antara 31,57 g hingga 28,05 g. Pada dosis 7.500 mg/KgBB 3 ekor mati yang
masing-masing 2 ekor pada hari ke-5 dan I ekor pada hari ke-7 dengan diikuti penurunan
berat badan dari hari ke-l hingga hari ke-6 yang berkisar antara 31,01 g hingga 23,45 g. Pada
dosis 10.000 mg/KgBB 2 ekor mati pada yang masing-masing 1 ekor pada hari ke-4 dan 1
ekor pada hari ke-5 dengan diikuti penurunan berat badan dari hari ke-1 hingga hari ke-8
yang berkisar antara 32,09 g hingga 29,81 g. Pada dosis 15.000 mg/KgBB 7 ekor mati pada
hari ke-3 sebanyak 4 ekor, hari ke-4 sebanyak 2 ekor dan hari ke-6 sebanyak 1 ekor dengan
diikuti penurunan berat badan dari hari ke-1 hingga hari ke-5 yang berkisar antara 31,20 g
hingga 28,61 g. Pada perlakuan kontrol tidak terjadinya kematian namun terlihat berat badan
hewan uji yang menurun dari hari ke-l hingga hari ke-6 meskipun gejala-gejala klinik tidak
terlihat lagi setelah 1 x 24 jam.

Tabel 2. Nilai probit perhitungan LD50
^  Dosis

(mfiflceBB)
Log

Dosis
Hewan uji

mat!
Jumlah

hewan uii
%

Respon
Probit

I  0 0 0 10 5 3,36
2  5.000 3,6989 1 10 10 3,72
3  7.500 3,87506 3 10 30 4,48
4  10.000 4 2 10 20 4,16
5  15.000 4,1760 7 10 70 5,52
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LDjo ya»g diperoleli berdasarkan metode analisis probit teknik SPSS sebesar 12.450
mg/KgBB yang tergolong sedikit toksik. Hal ini sania dengan dosis perlakuan pada hewan uji
yang berkisar 5.000-15.000 mg/KgBB yangjiiga tergolong sedikit toksik.
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Gambar 9. Grafik hubungan antara log dosis vs probit

Pengamatan prcparat histopatologi hati dan ginjal
Tabel 3. Pengamatan preparat histopatologi hati dan ginjal hewan uji setelah diberikan

Perlakuan Hati Ginjal

DV N K R DT S K R

I . - - - - - -

II + + + ++ - - -

III +-h ++ ++ + + + + ++

IV

V

-H-

+++

++

+-H-

++

++

+ +++

++

++

+

+ ++

+

Keterangan
N

R

K

DT

DV

S

Sel hati mengalami nekrosis
Teijadinya keradangan di sekitar petnbuluh darah
Kongesti pada pembuluh darah
: Degenerasi tubulus
: Degenerasi vakuoler
Swollen (degenerasi glomerolus)

Keterangan derajat kerusakan
: Normal

+  : Kerusakan sel hati mencapai 25% dalam satu bidang pandang
++ : Kerusakan sel hati mencapai 50% dalam satu bidang pandang

: Kerusakan sel hati mencapai 75% dalam satu bidang pandang

Pengamatan histopatologi organ sel hati dan ginjal hewan uji dengan pewamaan
hematoksilin-Eosin, dan perbesaran 400 kali ditemukan adanya kerusakan seperti nekrosis,
degenerasi vakuolar, degenerasi tubulus, peradangan, kongesti pembuluh darah, dan swollen
glomerulus.Pemeriksaan histopatologi terhadap kerusakan sel organ hati dan ginjal dilakukan
pada hewan uji yang mengalami kematian yang disebabkan oleh pemberian perlakuan ekstrak
metanol daun karamunting berbagai dosis dan hewan uji yang sengaja dimatikan dengan cara
dislokasi leher. Hasil dari pemeriksaan histopatologi digunakan untuk menentukan spektruna
efek toksik pada hewan uji setelah pemberian sediaan uji. Melalui pemeri^aan histopatologi
ini dapat dilihat ada tidaknya kerusakan organ pada tingkat seluler yang' tidak terlihat bila
hanya diamati secara makroskopik (Wahyono et ai,2001).
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Gambar 10. Ginja! dengan perlakvian koiUvol
Terlihai glomcrulus dan
lubulus yang normal selelah
pemberian CMC-Na 0.5% 1

Gambar 11. Struktur mikroskopis hati hewan
uji (konlrolXa, Vena sentralis,
b. Hepalosit, c.Sinusoid, d. sel
eiidotcl)

1:^:

s'b'-V-: ■If
JEST'S":

Gambar 12. Sel hati yang mengalami peradangan. Gambar 13. sel hati mengalatni kongesti.
periakuan dosis 5000 mg/KgBB. perlakuan dosis 7500 mg/KgBB

■■=?J.Sr.<:rv>v'v

Gambar 14. Sel hati mengalami nckrosis dan Gambar 15. Sel hati mengalami dcgenerasi
degenerasi vakuolar perlakuan vacuolar dan nekrosis perlakuan
dosis 10.000 mg/KgBB dosis 15.000 mg/KgBB
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Uambar 16. Sel ginjal mLgalami kongesti
perlakuan dosis 5.000 mg/KgBB

Gambar 17. Sel ginjal mengalami degenerasi
tubulus perlakuan dosis 7.500
mg/KgBB.

Gambar 18. Sel ginjal mengalami swollen Gambar
glumerulus perlakuan dosis 10.000
mg/KgBB

19. Sel ginjal mengalami
glumerulus perlakuan
15.000mg/KgBB.

Hewan uji yang diambil organ hati dan ginjal semuanya adalah betina sebanyak 2 ekor
untuk setiap kelompok. Hal ini bertujuan, apabila setiap kelompok yang diambil berbeda
ienis kelaminnya maka akan terjadi bias yang bcsar dan akan menyebabkan data yang
diperoleh kurang valid, danjuga dikarenakan pada betina terliliat berat badan yang rata-rata
iauh menurun bila dlbandingkan sebelum perlakuan. Pengamatan histopatologi menunjukkan
teriadinya kerusakan sel oleh hampir semua kelompok perlakuan dan j-ang membedakan
hanya prosentase derajat kerusakan sel. Kerusakan sel ini dapat disebabkan oleh dosis
perlakuan yang cukup tinggi yang memungkinkan terjadinya akuinuiasi Mt-zat aktif baik
yang bersifat iritan atau toksik seliingga menyebabkan perubahan struktur histopatologis hati
atau ginjal (Oktaviantidkk, 2005). , • t i

Kerusakan sel yang ditimbulkan pada sel hati yaitu nekrosis. degenerasi vakuolar,
peradangan pembululi darah, kongesti, dan kerusakan pada sel pnjal yaitu degenerasi
tubulus, peradangan pembuluh darali, kongesti dan swollen. Nekrosis diteraukan pada
kerusakan organ hati dengan ditandai hilangnya inti sel yang dapat terlihat seperti lingkaran
vans kosong ataupun inti sel hanya sedikif. Inti sel yang mati biasanya menyusut, batasnya
tidak teratur dan berwama gelap. Proses ini dinamakan piknosis, dan intinya disebut piknotik.
Kemungkinan lain, inti dapat hancur sambil meninggalkan pecahan zat kromatm yang
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tersebar di dalam sel, dan proses ini disebut karioreksis. Akliirnya, pada beberapa keadaan,
iiUi sel yaug niati kehilangan kenianipuan mereka untuk diwamai dan tidak tampak lagi,
proses ini disebut kariolisis (Price dan Wilson, 1993).

Peradang atau inflamasi merupakan proses reaksi tubuh lokal berupa perubahan
biokimiawi dan inorfologi jaringan peinbuluh darali. Hal ini merupakan mekanisme
pertahanan aktif tubuh dalam membatasi kerusakan yang terjadi akibat suatu 2at atau agen
penginfeksi, netralisasi dan isolasi pengaruh penyebab zat atau agen tersebut yang dapat
berasal dari eksogen maupun endogen (Atmodjo, 1990).

Kongesti pada pembuluh darah, terjadi akibat hambatan aliran darah kapiler sebagai
akibat hambatan aliran darah vena, misalnya pada trombus vena, dan dekompensasi jantung.
Kongesti menyebabkan pembuluh darah vena membesar oieh karena terdesak oleh efek
senyawa yang terkandung pada daun karamunting. Kongesti Jaringan atau organ terlihat
berwarna merah kebiruan (pucat) disebabkan darah yang sangat miskin oksigen. Sel yang
mengalami kongesti difus (menyeluruh) lebih disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah
yang besar sehingga daerah disekitar pembuluh darah terlihat berwama merah kebiruan
(pucat). Kongesti paling banyak ditemukah pada dosis perlakuan 10.000 mg/KgBB.
Degenerasi vakuoler, terjadi akibat akumulasi air dalam sel dan didapatkan terbentuknya
vakuola. Swollen, dalam hal ini dinyatakan oleh degenerasi glomerolus yang disebabkan oleh
teijadinya infiltrasi cairan kedalam glomerolus dalam jangka waktu yang cukup lama.
Tentunya, hal tersebut menyebabkan glomerolus tidak lagi memiliki bentuk seperti semula
dan sistem keija menjadi terganggu.

Organ hati atau ginjal hewan uji yang terlihat tidak mengalami kerusakan sel sangat
dimungkinkan disebabkan oleh cepatnya regenerasi sel sedangkan kerusakan sel hanya
sedikit sehingga pada pemeriksaan sudah tidak terlihat lagi, dan juga dapat' disebabkan
senyawa yang ada pada ekstrak metanol daun karamunting secara spesifik tidak
menyebabkan kerusakan sel. Gangguan suatu sel k^na rangsang tertentu akan
memunculkan mekanisme adaptasi apabila rangsang dihentikan ataupun teqadi reaksi
pemulihan. Reaksi pemulihan atau regenerasi sel memungktnkan sel dapat kembali seperti
keadaan sebelumnya (Price dan Wilson, 1993). Hati memiliki daya regenerasi yang $angat
baik, seperti pada mencit bila terjadi kerusakan pada organ tersebut, maka hati dapat
memulihkan kehilangan sampai 75% dari beratnya dalam waktu satu bulan. Bila kerusakan
terjadi terus menerus maka akan terbentuk banyak jaringan ikat bersama regenerasi sel hati
dan akan menyebabkan struktur hati yang tidak teratur (Sulistianto dkk, 2004).

Struktur sel ginjal dimungkinkan tidak terjadi kerusakan atau kerusakan yang lebih
sedikit bila dibandingkan dengan sel hati. Hal ini disebabkan oleh karena senyawa yang

^  bersifat toksik sebelum sampai di ginjal telah menyerang organ-organ tubuh yang lain seperti
usus dan lambung, contohnya ketika dilakukan pembedahan pada hewan uji yang diberikan
perlakuan dosis 15.000 mg/KgBB, ditemukan lambung dan usus yang membesar
dibandingkan hewan uji normal.

Kerusakan sel hati dan ginjal hewan uji sangat di mungkinkah di sebabkan oleh
senyawa saponin, dan tanin yang ada pada ekstrak metanol daun karamunting yang
terakumulasi dan bersifat iritan atau toksik. Kerusakan sentrolobuler hati akibat pemberian
senyawa tanin dan saponin dalam penelitian yang rentangnya waktu pendek umumnya
terlihat pembengkakan sel, nekrosis hingga menyebabkan kematian pada mencit. Penjgamatan
dengan rentang waktu yang lebih lama terlihat teijadinya sirosis dan tumor pada hati (Eldon,
1965). Hati dalam hal ini kehilangan fungsinya dengan tidak bisa lagi mengub^ senyawa
yang bersifat sangat toksik menjadi kurang toksik. Menurut Stine dan Brown, 1996 di dalam
hati terkandung sistem enzim yang secara kimia mampu mengubah senyawa toksik menjadi
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bentuk yang kurang toksik. Hal ini berkaitan dengan biotransformasi suatu zat kimia yang
dibagi ke daiam diia jenis utama, reaksi fase 1 dan fase 11. Biotranformasi pada fase I
melibatkan proses oksidatif. Sistem enzim terpenting yang mengkatalisis proses Uu adalab
sistem P-450 dan NADPH sitokrom P- 450 rediiktase. Sistem sitokrom P-450 berada dalain
retlkuium endoplasma (RE) dan memiiiki enzim monooksigenase. Enzim ini terikat pada
mikrosom. Mikrosom adalah bagian pecahan dari RE yang terjadi pada sentrifugasi terfraksi
dart homogenat sel had. Jadi, monooksigenase merupakan enzim mikrosom yang menjadi
sistem sitokrom P-450. Istilah sitokrom P-450 dipakai karena terjadi absorbsi kuat dari
cahaya pada panjang gelombang 450 nm.

Substrat (P-H) mula-mula terikat pada sitokrom P-450 kemudian bereaksi dengan
NADPH melalui transport elektron serta mengaktivasi O2 dan memindahkan kepada subtrat
sehingga terbentuk subtrat terhidrosilasi (P-OH) dan air. Proses biotransformasi fase II akan
terjadi suatu proses yang mengubah senyawa asal menjadi metabolit kemudian membentuk
konjugasi. Metabolit dan konjugasi bersifat lebih larut dalam air dan lebih polar sehingga
mudah dtekskresikan melalui ginjal, Ganiswara, 1995.

4. KESIMPULAN

Ekstrak metanol daun karamunting memiiiki toksisitas akut pada had dan ginjal mencit
galur Balb/C. Hasil Analisis LDjo ekstrak metanol daun karamunting adalah 12,450 g^KgBB.
Pemeriksaan histopatologi menunjukkan terjadinya kerusakan organ hati berupa nekrosis,
degenerasi vakuolar, kongesti, dan peradangan pembuluh darah. Kerusakan organ ginjal
berupa degenerasi tubuler, swollen, kongesti dan peradangan pembuluh darah.

5. UCAPANTERIMAKASffl

Terimakasih Kepada DIKTI yang telah membantu dalam pendanasih penelitian melalui
hibah pekerti anggaran 2009, sehingga salah satu rangkaian kegiatan penelitian dapat
dilaksanakan dengan baik.
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